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I København i gaden Åbenrå er der mellem Refor-
mert Kirke og kirkens gamle præstegård en grus-
belagt plads, som bruges til parkering.
 
Denne måske allersidste ubebyggede grund i Mid-
delalderbyen inviterer til drømme om noget, der kan 
pege ind i en bæredygtig fremtid; et nyt byggeri, 
der kan rumme forandringer over tid, som vi kender 
det fra vores historiske huse, der står endnu, fordi 
de besidder netop dén egenskab? Et byggeri uden 
negativt aftryk på miljøet, der kan give os visioner 
for et byliv, som vi slet ikke kender det endnu – og 
måske fremtidens bæredygtige kulturarv?
 
Ejeren af grunden, det københavnske ejendoms-
selskab Karberghus, inviterer i fællesskab med 

Arkitektforeningen på idékonkurrence for både 
studerende og praktiserende medlemmer, idet vi 
ønsker at se visioner for, hvordan vi med bære-
dygtig skønhed, kvalitet og permanens kan bygge 
langtidsholdbart lige netop her.
 
Erindringen om vores identitet som folk og men-
nesker lever videre, når vi freder. Vi ønsker os der-
for visioner for, hvordan vi kan bygge og føje noget 
til et allerede eksisterende historisk byrum, så det 
på en og samme tid bidrager til en bæredygtig sik-
ring af et udfordret klima og til nye måder at bruge 
byens sparsomme plads på; noget der lever læn-
ge også i kraft af, at vi finder det smukt og rigtigt  
– noget vi freder om 100 år.
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Baggrund 

Karberghus’s portefølje rummer en række frede-
de ejendomme inden for Københavns volde. De 
bevares og formidles con amore, og at kunne føje 
visioner om bæredygtige, fremsynede og blivende 
værdier for kommende tiders byggeri hertil, er en 
ambition. 

Som noget af det allerførste står der i den danske 
fredningslov, at ”loven har til formål at værne (om) 
landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhi-
storisk eller miljømæssig værdi, herunder bygning-
er, der belyser bolig-, arbejds- og produktionsvilkår 
og andre væsentlige træk af den samfundsmæssi-
ge udvikling”. Vi kan altså takke vores forfædre og 
mødre ikke kun for sikringen af en bygget arv el-
sket af de fleste og stadig i brug men også for den 
fremsynede forståelse af, at man hermed bevarer 
muligheden for at belyse – og forstå – sig selv.   

Hvordan ser det byggede så ud, som vi om 100 år 
vil frede, fordi det netop til den tid rummer og be-
lyser de værdier, vi i 2022 baserede vores samfund 
på? Hvordan ser det ud, når klimaudfordringer og 
aktuelle livsmønstre dikterer?

Vision

Lige nu raser en global klimakrise, og vi ved, at det 
vi bygger – og den adfærd det understøtter –har 
konsekvenser for klodens fremtid. Vi bliver flere og 
flere, og stadig flere flytter til byerne. Også i Kø-
benhavn, hvor der er stadig større efterspørgsel 
på plads til f.eks. boliger og et voksende pres på 
byens rum, infrastruktur og forsyning.

Med konkurrencen ønsker vi derfor også at se bud 
på, hvordan vi kan udnytte den sparsomme plads, 
der er tilbage, og bygge nyt i det tætte og histori-
ske byrum med fokus på CO2 aftryk, livstidscyklus 
og bæredygtighed. Og på at skabe noget, som fø-
jer nye muligheder, værdier, udtryk og kvaliteter til 
by og sted i respektfuldt samspil med det eksiste-
rende – af en sådan tyngde, at vi aktuelt ser det, 
som en kommende del af kulturarven.



Opgaven 

Med konkurrencen giver vi arkitekter og arkitekt-
studerende frie hænder til at undersøge, hvordan 
grunden Åbenrå 36 kan bebygges med udgangs-
punkt i visionen. Der knyttes altså ikke et specifikt 
rumprogram til opgaven, men det forventes, at det 
illustreres, hvordan en kombination af beboelse, 
eller andre private og fælles/offentlige funktioner, 
kan etableres på stedet.

 Vi ser frem til svar på 

• Hvordan vi med et byggeri, der kan rumme vari-
eret anvendelse og funktion over tid, kan møde 
de aktuelle og fremtidige samfundsmæssige 
tendenser – den eller de måder, vi bor og arbej-
der i byen eller bruger den på?

 
• Hvordan vi skaber samspil mellem det nye og 

de eksisterende historiske og miljømæssige 
værdier på stedet?

• Om fornyede overvejelser af tektoniske forhold  
eller brugen af konstruktiv beskyttelse og hold-
bare, sunde, genanvendelige materialer kan sæt-
tes i spil og vise nye veje for byggetekniske løs-
ninger og metoder og det arkitektoniske udtryk?

• Hvori de fysiske og immaterielle kvaliteter be-
står, som vi i dag forestiller os, at vi om hundrede 
år vil anse for så væsentlige, at vi gennem fred-
ning bevarer dem?

Se afleveringsbetingelser side 12.
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Kontekst og sted

Grunden på adressen Åbenrå 36 i det indre Kø-
benhavn indgår i et gadeforløb præget af be-
byggelse opført efter Københavns brand i 1728 
i 2-3 etager, byggeri fra 1800-tallet i 4-6 etager 
og enkelte infill-byggerier opført efter saneringer i 
1950’erne og 60’erne. 

Åbenrå anvendes flittigt af cyklister på ruten fra 
Nørreport Station og videre ind i byen og mod 
Christianshavn, da man her undgår at krydse gen-
nem middelalderbyens gågader. 

Enkelte ejendomme har butikker og liberalt er-
hverv i de nederste etager, og i Vognmagergade 
og Gammel Mønt, som ligger i forlængelse af 
Åbenrå, er der tiltagende butiksliv. 

Facader holder en sammenhængende gadelinie, 
undtaget er dog den Tysk-Franske Reformert 
Kirke, grundens nabo mod vest, som ligger tilba-
getrukket på kirkegården omgivet af træer. Mod 

øst ligger Reformert Kirkes tidligere præstegård, 
som i dag huser Akademisk Arkitektforening. I 
nord med bagsiden/gavlen mod skel findes en 
større beboelsesejendom, Gothersgade 109, 
der ejes af Reformert Kirke og udlejes til bolig 
og erhverv. 

Grunden på cirka 350 m2 er grusbelagt og an-
vendes til betalingsparkering, i syd mod gaden af-
grænset af mur med en bred åbning, i øst af den 
tidligere præstegårds gavl og en mur med støtte-
piller, i nord af den høje, blanke gavl på beboelses-
bygningen Gothersgade 109 og mod kirkegården 
af et højt plankeværk.

Kirken og den tidligere præstegård er begge fre-
dede. Den fritliggende gavl i præstegården har 
vinduer i første sals højde, som skal respekteres; 
de fritstående mure mod gaden og præstegården 
og plankeværket mod kirkegården kan man for-
holde sig frit til og bevare eller udelade.
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Historie 

Åbenrå har sit navn efter de livlige gader med han-
delsboder og værksteder, der i sin tid lå her, hi-
storisk kaldet vrå’er. Christian den Fjerde stod bag 
omfattende bygge- og anlægsvirksomhed i om-
rådet i første halvdel af 1600-tallet, og før det lå 
Åbenrå i middelalderbyens absolutte udkant langs 
det oprindelige voldanlæg. Med anlæggelsen 
af Rosenborg Slot og udvidelsen af Københavns 
fæstningsanlæg mod nord og senere Frederikssta-
den mod nordøst dannedes den snorlige og gen-
nemgående Gothersgade, der dengang som nu 
danner overgang mellem middelalderbyens kro-
gede gadenet og de mere vinkelrette gadeforløb 
i de nye bydele. 
 
I 1688-89 opførtes Reformert Kirke til en hen-
holdsvis fransk og tysk-nederlandsk menighed på 
grunden imellem Gothersgade og Åbenrå. Kirken 
blev bygget efter tegninger af den nederlandske  

 
 
bygmester Hendrick Brockman på anvisning af 
Dronning Charlotte Amalie. Dronningen var Calvi-
nist og bidrog til, at indvandrede calvinister og re-
formerte, herunder også franske Huguenotter, fik 
ret til fri religionsudøvelse i Danmark. Kirken står i 
dag omtrent som oprindelig med 3 fod tykke mure, 
pilasterfacade og tag med sortglaserede tagsten 
og kobbertækket pyntespir. 

Med til kirken hørte også præsteboliger, skole og 
forskellige sociale institutioner. Franske præstebo-
liger opførtes på adressen Åbenrå 32-34, mens 
den tyske menighed fik råderet over stykket ud 
mod Gothersgade, nr. 109. Åbenrå 36 blev således 
friholdt for byggeri og udlagt som køkkenhave for 
den franske førstepræst.

Ved Københavns Brand i 1728 led Reformert 
Kirke store skader, men blev ved hjælp af økono-
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misk støtte fra bl.a. udlandet hurtigt genopbygget. 
Præsteboligerne brændte ned til grunden ligesom 
godt 1700 andre bygninger i indre by. 

I 1730-32 opførtes dog på samme sted som den 
gamle en ny præstegård. Man mener at kunne til-
skrive byggeriet den senere så navnkundige neder-
landske murermester Philip de Lange, der i 1729 
var rejst til København på opfordring af kong Frede-
rik den Fjerde. Gennem avisnotitser i udenlandske 
aviser fik han håndværkere til at komme til Køben-
havn og deltage i den store genopbygning. Senere, 
i 1886, opførtes den historicistiske etageejendom i 
Gothersgade 109. Arkitekten var Ludvig Knudsen.

Præstegården blev fredet i 1918, og i 1925 lod 
den franske menighed to garageanlæg med i alt 
12 garager opføre, det ene i haven mod kirken. Her 
blev der i 1930’rne også indrettet autoværksted. 

Præstegården erhvervedes 1958 af Musikhistorisk 
Museum og blev i denne forbindelse restaureret ved 
arkitekterne Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert. Huset 
blev erhvervet af Karberghus i 2014 og ombygget 
og istandsat ved Ole Hagen Arkitekter i forbindelse 
med Arkitektforeningens indflytning i 2015. Uddy-
bende beskrivelser af kirkens og præstegårdenes 
historie og arkitektur kan hentes i bilag 5.

De planmæssige rammer

Grunden er omfattet af Byplanvedtægt nr. 36 fra 
1964, se bilag 5.  Forslagsstillerne kan dog i den-
ne idékonkurrence forholde sig frit til vedtægten.

Foto fra 1963, hvor der var autoværksted på grunden.
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1. Konkurrenceudskriver, -form og 
-sprog

Konkurrencen er udskrevet af Karberghus A/S og 
Akademisk Arkitektforening. 

Konkurrencen udskrives som åben idékonkurrence 
den 27. april 2022.

Konkurrencen udskrives på dansk og kan besva-
res på dansk eller engelsk.

2. Deltagelse

Konkurrencen er åben for alle medlemmer af Ar-
kitektforeningen. Deltager man som team, er der 
ikke krav om, at alle skal være medlemmer af for-
eningen, dog skal der i teamet være mindst én ar-
kitekt MAA eller stud.arch. MAA.

Følgende er udelukkede fra at deltage i konkur-
rencen jf. Arkitektforeningens konkurrenceregler:

• Alle personer eller virksomheder, som har været 
med til at tilrettelægge konkurrencen eller har 
ydet væsentlige bidrag til formulering af kon-
kurrenceopgaven.

• Repræsentanter for konkurrenceudskriverene 
eller ansatte hos disse.

• Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgi-
vere for medlemmer af dommerkomiteen eller 
dennes rådgivere.

• Personer, der er i nær familie med eller har et 
nært familielignende forhold til medlemmer af 
dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

• Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af 
personer, der er i nær familie med eller har et 
nært familielignende forhold til medlemmer 
af dommerkomiteen eller dennes rådgivere. 

Alle deltagende har pligt til at gøre sig bekendt 
med ovenstående. I tvivlstilfælde, kontakt gerne 
konkurrencens sekretær.

3. Spørgsmål/svar

Der er mulighed for at stille spørgsmål til konkur-
renceprogrammet via iBinder.

Spørgsmål skal være stillet senest onsdag den 25. 
maj. Svar vil blive lagt op på iBinder senest fredag 
den 3. juni. 

4. Konkurrencens sekretær

Fagkonsulent arkitekt MAA Sidsel Gelting Hodge, 
Arkitektforeningen.

5. Konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet består af dette program 
med referencer og bilag. 

Konkurrencematerialet kan rekvireres på iBinder 
på følgende link: 
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.
aspx?id=yroadldxsz

Konkurrencetekniske betingelser

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yroadldxsz
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yroadldxsz
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Bilagsmaterialet består af følgende:

Bilag 1: Navneseddel
Bilag 2a: Instrukser om udformning af model
Bilag 2b: Digital model
Bilag 3a: Situationsplan 1:200/1:500 v/A3
Bilag 3b: Digital plan
Bilag 4: Facadeopstalt mod Åbenrå
Bilag 5a: Byplanvedtægt 36/Københavns  
Kommune 1964
Bilag 5b: Vurdering af fredningsværdier Reformert 
Kirke og Præstegård/Slots- og Kulturstyrelsen 2019
Bilag 5c: Reformert Kirke – kirkens historie/  
Jan Steenberg 
Bilag 5d: Philip de Lange – Københavns Store 
Bygmester (uddrag)/Vera Noldus 2014
Bilag 5e: Fotografisk materiale
Bilag 5f: Tegninger af Åbenrå 32-34/Ole Hagen  
Arkitekter 2015
Bilag 5g: Bydelsatlas Indre By og Christians- 
havn/Københavns Kommune 1996 
Bilag 5h: Vejledning til vurdering af frednings- 
værdier/Slots- og Kulturstyrelsen
Bilag 5i: Cirkulært Byggeri – Materiale Arkitektur  
Tektonik/CINARK 2019.

6. Aflevering 

Fristen for aflevering er onsdag den 6. juli 2022 
senest kl. 12.00.

Alle deltagere skal registrere sig i iBinder, forslag 
skal afleveres anonymt, og samtlige dele af for-
slaget skal derfor ved afleveringen være tydeligt 
mærkede med det 5-cifrede kendingstal, der 
tildeles ved registreringen.

Et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tid-
ligere have været offentliggjort.

Der skal afleveres: 

a) En model:
• Model i mål 1:100 fastmonteret på plade, som 

kan nedsættes i fælles kontekstmodel. Model-
materiale er frit. Skabelon og instrukser til mo-
dellens monteringsplade, se bilag 2. 

b) En A1-planche indeholdende:
• En situationsplan i skalaen 1:500, hvorpå for-

slaget er indtegnet/markeret i forhold til det ek-
sisterende.

• En grundplan af forslaget i skalaen 1:200 inklu-
sive evt. gårdrum/uderum.

• Én supplerende etageplan, hvis forslaget omfat-
ter flere etager i skalaen 1:200.

• Et snit i skalaen 1:200. 
• En opstalt i skalaen 1:200, som viser forsla-

gets sammenhæng med omgivelserne i gaden 
Åbenrå (opstalt i bilag 4 kan anvendes). 

Eventuelle forklarende diagrammer og rumlige il-
lustrationer kan indgå på planchen. 

c) En kortfattet dansk eller engelsk tekst:
• Tekst på maksimalt 2 A4-sider i pdf, som rede-

gør for forslagets kulturhistoriske, miljømæssige 
og arkitektoniske værdier og dermed for de for-
hold, som forslagsstiller anser som værende del 
af en fredningsredegørelse om 100 år. Se even-
tuelt Kulturstyrelsens vejledning til vurdering af 
fredningsværdier, bilag 5.

d) Yderligere digitalt materiale:
• Væsentlige illustrationer fra forslaget afleveret som 

særskilte enkeltfiler i højopløseligt pdf-, eps-, tiff- el-
ler jpg-filformat til evt. gengivelse i dommerkomi-
teens betænkning, pressemateriale og lignende.

• Ét præsentationsbillede, som forslagsstilleren 
ønsker brugt i forbindelse med digitaludstilling.
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e) Navneseddel:
• Udfyldt navneseddel (Bilag 1). Ved forslag med 

flere medvirkende skal det anføres, hvem der 
har ophavsret til forslaget og hvem, der har 
medvirket som medarbejder, konsulent eller 
rådgiver uden andel i ophavsretten. Ligeledes 
oplyses kontaktperson.

Det understreges, at forslagsmateriale ud over 
ovennævnte ikke vil blive taget op til bedømmelse. 

7. Indlevering

Model (punkt 6a) skal afleveres i receptionen på ne-
denstående adresse eller være indleveret på et post-
kontor eller til et kurérfirma senest ved fristens udløb.

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1124 København K
Danmark

Åbent mandag-torsdag: 8.00-16.00 samt fredag: 
8.00-15.00. Ved aflevering udstedes en kvittering 
for modtagelsen. 

Ved indlevering på postkontor eller til kurerfirma 
skal en datostemplet indleveringskvittering efter-
følgende straks fremsendes til konkurrencens se-
kretær: sgh@arkitektforeningen.dk. 

I emnefeltet anføres Idékonkurrence: det vi freder 
om 100 år, samt forslagets kendingstal. 

Modeller, der sendes med post eller kurér, skal 
være fremme senest 8 dage efter fristens udløb 
for at kunne optages til bedømmelse. Ved valg af 
forsendelsesform er det konkurrencedeltagerens 
ansvar, at begge tidsfrister overholdes.

Emballagen skal i begge tilfælde mærkes tydeligt 
med teksten Idékonkurrence: det vi freder om 100 år 
og med forslagets kendingstal. 

Planche, tekst, yderligere digitalt materiale og 
navneseddel (punkt 6b-e) skal være uploadet på 
iBinder ligeledes senest ved fristens udløb.

8. Bedømmelseskriterier

Forslag vil blive bedømt på idéens klarhed og ar-
kitektoniske bearbejdning. Der lægges vægt på, 
at forslaget respekterer og højner den nye helhed 
og på at de tektoniske overvejelser bidrager med 
funktionelle, bæredygtige og æstetisk greb, jvnf. 
programmets vision og opgaveformulering.

9. Bedømmelseskomité

Forslagene vil blive bedømt af
Lars Autrup, arkitekt MAA, direktør i Arkitektfor-
eningen (formand for komitéen)
Andreas Just Karberg, Karberghus A/S 
Arkitekt MAA Nicolai Bo Andersen, fagdommer ud-
peget af Arkitektforeningen
Arkitekt MAA Eva Jarl Hansen, fagdommer udpeget 
af Arkitektforeningen

Rådgivere for komitéen
Camilla Richter-Friis van Deurs, arkitekt MAA, stad-
sarkitekt i Københavns Kommune
Merete Lind Mikkelsen, arkitekt MAA, Enhedschef i 
Slots- og Kulturstyrelsen
Arkitektforeningens sekretariat



15

Komitéen forbeholder sig ret til at indkalde sær-
ligt sagkyndige, såfremt der i komitéen er enighed 
herom. Komitéens betænkning vil ikke indeholde
separat kritik af alle forslag.

10. Præmiering

Den samlede præmiesum er på DKK 200.000. Det 
vindende forslag tildeles en præmie på minimum 
DKK 100.000. Hertil kan bedømmelseskomitéen 
vælge at fordele den resterende præmiesum på 
flere forslag og give rosende omtale.

11. Offentliggørelse og udstilling 

Resultatet foreligger ultimo september 2022. For-
slagsstillere, der har fået tildelt præmiering eller 
omtale, vil blive underrettet personligt.

Vinderforslaget offentliggøres på Arkitekturens 
dag, den 3. oktober 2022. Temaet for dagen er 
STEDSSANS, og der vil i forbindelse med offent-
liggørelsen afholdes et særarrangement i Arkitekt-
foreningen. 

Resultatet vil efterfølgende blive offentliggjort med 
en pressemeddelelse og på Arkitektforeningens 
hjemmeside www.arkitektforeningen.dk. 

Det vindende og de omtalte forslag udstilles i Arki-
tektforeningen når konkurrencen er afgjort.

Det forventes desuden, at forslagene udstilles i 
forbindelse med World Capital of Architecture og 
Arkitekternes internationale verdenskongres UIA 
CPH 2023. 

12. Rettigheder

Ejendomsretten til det præmierede forslag er kon-
kurrenceudskriverens.

Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver 
dog altid hos forslagsstilleren.

Konkurrenceudskriveren, Arkitektforeningen og 
tredjepart har ret til at publicere de indkomne for-
slag f.eks. i dagblade og elektroniske medier.

Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive 
oplyst.

13. Forsikring

Forslagene vil ikke blive forsikret.

14. Returnering

Forslagene vil ikke blive returneret, men modeller 
kan afhentes i Arkitektforeningen frem til den 14. 
oktober 2022.

15. Programmets godkendelse

Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af 
bedømmelseskomiteens medlemmer, og konkur-
rencen gennemføres i henhold til Arkitektforenin-
gens konkurrenceregler af den 1. juni 2007.

Udsnit fra Geddes kort viser kvarteres tætte karréstruktur mellem Gothersgade og Åbenrå med kirken, præstegård og haverne imellem.



Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Karberghus og Arkitektforeningen 
København, 27. april 2022.


